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Voorwoord 

Voor u ligt dan eindelijk het vraagprogramma voor de Kernhemshow 2020. Pas 
op 8 september kregen we groen licht kregen van de Gemeente Ede om de 
show te organiseren in coronatijd. Het bestuur is daarna druk doende geweest 
om een vraagprogramma te maken naar de richtlijnen van het RIVM om zo aan 
u als inzender te kunnen presenteren.  

Maar wat betekent het voor u als inzender van de Kernhemshow in coronatijd? 
De tentoonstelling zal anders zijn dat dat u gewend bent. We hebben een korte 
tijd van inschrijven, inschrijfgeld en toegangsbewijs moet worden voldaan 
per bank en prijzengeld wordt niet contant maar per bank uitbetaald. 

We kunnen nu maximaal 1000 dieren plaatsen.  We hebben een 
registratieplicht bij binnenkomst. In de hele hal is men verplicht 1.5 meter 
afstand van elkaar te houden. We hebben een aparte in- en uitgang, er zal in 
de hal eenrichtingverkeer zijn, we hebben extra brede looppaden tussen de 
kooien. Er zal geen opening van de show zijn. De oorkondes van de hoofd- 
ereprijzen zullen zaterdagmiddag om 14.00 uur worden uitgereikt aan de 
winnaars. Om 14.30 uur mogen de inzenders van sierduiven uitkooien, om 
15.00 uur de inzenders van konijnen en om 15.30 uur de inzenders van de 
overige diergroepen. 

Er zal dit jaar geen verloting en knuffelhoek met dieren voor de kinderen zijn. 
Verder is er ook geen randgebeuren. Jammer allemaal maar het is niet anders.  
Wel is er gelegenheid om tot 40 personen consumpties te nuttigen in het 
sportcafé Dick's Inn. We willen een show organiseren die verantwoord is, 
samen met u. 

Hoewel we dit jaar veel dingen niet kunnen doen, hebben we toch veel extra 
werk. Dinsdagavond opbouw van de show, donderdag op de keurdag, maar 
vooral op zaterdagmiddag na afloop van de show zijn extra handen welkom. 
Wilt u ons daar bij komen helpen, laat het ons weten. Uw hulp wordt zeer 
gewaardeerd. Samen sterk!!  

Voor veel inzenders is de Kernhemshow een begrip. Dit komt mede door de 
diverse speciaalclubs die hun club-of  districtshow al jaren bij ons 
onderbrengen. Maar voor de nieuwkomers is de Kernhemshow ook zeker de 
moeite waard om eens te bezoeken, of om jullie dieren tentoon te stellen.  

Dit jaar hebben de BKU club, Lakenvelder en Vorwerkhoenderclub, Rhode 
Island Redclub, Nederlandse Rocks club en de VKPV Veenendaal  hun 
clubshow bij ons ondergebracht. 

Tot slot, we zien u graag met uw dieren op 22-24 oktober in Ede!  

Namens de tentoonstellingscommissie van de Kernhemshow  
Reijer Schothorst, voorzitter 
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Kernhemshow 
22 t/m 24 oktober 2020 

 

Edese Pluimvee Vereniging (EPV) 

Gevestigd te Ede sinds 1919 
Ere-voorzitters:  Piet Kroon, Reijer Schothorst en Ab de Vos 
Ereleden: Bep Bleijenberg en Piet Bouw 
Leden van verdienste: Rijk Achterberg, Geri Glastra, Ernst de Haas, Johan v.d. 

Hatert, Kees Heij, Jan Nijenhuis en Hans Rozenboom 

Ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 40119577. 
Aangesloten bij: KLN, NBS en Veluws-Verband. 

Website: www.epvede.nl 
 
De EPV nodigt u van harte uit voor de open tentoonstelling waar tevens 
de provinciale KLN bondsshow en de provinciale NBS kampioenschappen 
worden ondergebracht.  

Volgens de RIVM voorschriften mogen er dit jaar maximaal 1000 dieren 
worden geëxposeerd. Bij overschrijding van dit aantal zullen wij mogelijk 
inzendingen moeten weigeren. 

Data: van donderdag 22 t/m zaterdag 24 oktober 2020. 

Adres: Sporthal 't Riet, Laan der Verenigde Naties 84, 6717 JE Ede. 

Gevraagd worden: 
* Hoenders, Dwerghoenders en Serama's; 
* Siervogels incl. oorspronkelijke Duiven; 
* Watervogels; 
* Konijnen; 
* Sierduiven 
 
Van alle diergroepen kunnen alleen enkele nummers van alle erkende 
rassen en kleurslagen (ook AOC en Vrije klasse), man en vrouw, oud en 
jong worden ingeschreven. 

Konijnen geboren na 30 april 2020 kunnen worden ingeschreven in de 
jeugdklasse (C-klasse), door op het inschrijfformulier JK in de betreffende 
kolom in te vullen.

http://www.epvede.nl/
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Tentoonstellingsbestuur: 

R. Schothorst (Reijer) voorzitter, telefoon 0318-692374/06-24416354 
P. Bouw (Piet) secretaris, telefoon 0318-416789 
J.G. Hazeleger (Jan) penningmeester, telefoon 0318-591787 
Leden: 
M.B. Keijzer (Marco), G.R. Mekking (René), H. Mekking (Henri), H. Rap 
(Rienie), A. Schothorst (Annita) 
 

Tentoonstellingssecretariaat: 
P. Bouw, Harnsesteeg 14, 6721 NH Bennekom.  
Telefoon: 0318-416789.  
e-mail: pietbouw@caiway.nl; website: www.epvede.nl 
 

Gedelegeerde Facilitair Bureau: 
J.J.M. Janssen, Christinastraat 16, 6641 CK Beuningen, tel. 06-23111813. 
 

Inschrijving: 
D.m.v. een volledig ingevuld inschrijfbiljet.  

Kosten inschrijving: 
Per enkel nummer € 3,75 
Bij 8 of meer inzendingen per gezin € 3,00 
Administratiekosten per inzender € 2,50 
Catalogus € 4,00 
Doorlopend toegangsbewijs € 3,00 

De catalogus is verplicht voor iedere inzender, echter één per gezin. 
Jeugdleden betalen € 2,50 per nummer en geen administratiekosten. 
Doorlopend toegangsbewijs is verplicht voor elke inzender, leden van EPV 
en VKPV uitgezonderd. 

Betaling:  
Betaling van het inschrijfgeld kan door de penningmeester van de EPV te 
machtigen het bedrag van uw bankrekening te laten afschrijven.  
Als u hiervan geen gebruik wilt maken dient u zelf het bedrag tijdig 
over te maken op banknummer: NL84 INGB 0000 9274 77  
t.n.v. Edese Pluimvee Vereniging. Contante betaling is niet mogelijk. 

 
DE INSCHRIJVING SLUIT OP 3 OKTOBER 2020 ! 
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Tentoonstellingsprogramma 

Openingstijden: donderdag 22 oktober van 19.00 tot 22.00 uur  
 vrijdag 23 oktober van 10.00 tot 22.00 uur 
 zaterdag 24 oktober van 10.00 tot 14.00 uur 

Inkooien: woensdag 21 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur 

Keuring: donderdag  22 oktober 
 (alleen voor keurmeesters en helpers) 

Uitkooien: zaterdag 24 oktober tussen 14.30 en 15.30 uur 
(14.30 uur sierduiven, 15.00 uur konijnen, 15.30 uur 
overige dieren) 

Verkoop dieren: Er kunnen dit jaar geen dieren tijdens de 
tentoonstelling te koop worden aangeboden.  

Toegangsprijs: Volwassenen € 3,00 
 Kinderen van 7 tot 14 jaar € 1,50 
 Doorlopend toegangsbewijs, 
 verplicht voor inzenders €  3,00 
 
Leden van de EPV + VKPV en kinderen t/m 6 jaar hebben gratis toegang. 
 
Inzenders van oorspronkelijke watervogels kunnen op het inschrijfformulier 
aangeven welke dieren zij als koppel ingekooid willen zien. De dieren zijn 
dan vaak wat rustiger.  

Ze worden wel elk afzonderlijk gekeurd en elk dier krijgt een eigen 
beoordelingskaart. 
 
Dieren in de AOC en Vrije klasse worden bij het ras waartoe zij behoren 
geplaatst, maar hoeven daarmee niet te concurreren. 

 

Basisregels ter voorkoming van verspreiding COVID-19: 
 

• Blijf bij klachten thuis en laat u testen 

• Houd 1,5 meter afstand tot anderen 

• Was vaak uw handen 

• Vermijd drukte, in de sporthal zijn 200 bezoekers tegelijk toegestaan 
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Veterinair toezicht: 
De Klomp Dierenartsen LHD, De Klomp 4, 6745 WB De Klomp 
Telefoon: 0318-571457. 
 

Keurmeesters: 
Hoenders: 

A. Bleijenberg (B) Brabanter, Kraaikop, Ned. Uielbaard, 
Hollands hoen 

R.S. Gatti  (A) Groninger meeuw, Fries hoen, Twents 
hoen 

G.J. Glastra (A) Leghorn, Ancona, Minorca, Brahma 
R.A.Th. Siemes (A) Welsumer, Noord-Hollands hoen, 

Plymouth Rock, Wyandotte, Australorp 
J.C. van Stralen (C) Barnevelder, Rhode Island Red 
F. v.d. Wal (A) Overige rassen 
B.L. van Wetering (A) Lakenvelder, Vorwerkhoen 

Hoofd-Ereprijzenkeurmeester: K. v.d. Hoek (voorzitter) 
  R.S. Gatti 
  G.J. Glastra 

Dwerghoenders: 

A. Bleijenberg (A) Wyandotte kriel 
R.S. Gatti  (A) Hollandse-, Australorp-, Chabo, Java-, 

Cochinkriel  
G.J. Glastra (A) Brahma 
K. v.d. Hoek (A) Brabanter-, Kraaikop-, Ned. Uilebaard-, 

Plymouth Rockkriel, Overige rassen 
R.A.Th. Siemes (A) Ned. Sabelpoot-, Hollands hoen-, 

Groninger meeuw-, Drentse-, Welsumer-, 
Noord-Hollandse-, Bielefelder kriel 

J.C. van Stralen (C) Barnevelder-, Orpington-, Rhode Island 
Redkriel 

F. v.d. Wal (A) Belgische-, Franse-, Vechtkriel rassen 
B.L. van Wetering (A) Lakenvelder-, Vorwerk kriel  

Hoofd-Ereprijzenkeurmeesters: A. Bleijenberg (voorzitter) 
  R.A.Th. Siemes 
  F. v.d. Wal 

Serama’s: F. v.d. Wal  tevens Hoofd-Ereprijzenkeurmeester  
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Siervogels en Oorspronkelijke duiven: 

N.H. van Wijk (A) Alle rassen 
  tevens Hoofd-Ereprijzenkeurmeester 
 

Watervogels: 

N.H. van Wijk (A) Alle rassen 
  tevens Hoofd-Ereprijzenkeurmeester 
 

Sierduiven: 

D. Admiraal (A) Vormduiven, Tuimelaars en 
Hoogvliegers 

J.J. v.d. Siepkamp (A) Meeuwen, Structuur- en Trommelduiven 
W. v.d. Wal (A) Kroppers, Kip- en Wratduiven, overige 

rassen 

Hoofd-Ereprijzenkeurmeester: W. v.d. Wal 
  D. Admiraal 
  J.J. v.d. Siepkamp 
 

Konijnen: 

H.G.M. de Klein (A) Franse Hangoor, Groot Zilver, Havana, 
Alaska, Marburger Feh, Klein Zilver, 
Ned. Hangoor Dwerg 

M.L.J.M. Kok (A) Belgische Haas, Rex, Kleurdwerg, Pool, 
Overige rassen 

T. Spijkerman (B) Vlaamse Reus, Groot Lotharinger, 
Nieuw Zeelander, Wener, Hollander, 
Tan, Hulstlander, Rus 

 
Hoofd-Ereprijzenkeurmeester: M.L.J.M. Kok (voorzitter 
  H.G.M. de Klein 
  T. Spijkerman 
 
NB: Deze opgave van keurmeesters is onder voorbehoud. Wanneer de 
omstandigheden daartoe aanleiding geven, o.a. door het aantal dieren wat 
per ras wordt ingeschreven, kunnen hierin wijzigingen worden aangebracht. 
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HOOFD - EREPRIJZEN: 
 

Hoenders: 
 1. € 50,00 + oorkonde voor de fraaiste 
 2. € 10,00 voor de fraaiste Nederlandse rassen 
 3. € 10,00 voor de fraaiste buitenlandse rassen 
 

Dwerghoenders: 
 4. € 50,00 + oorkonde voor de fraaiste (geldbedrag a.g.d. R. Schothorst) 
 5. € 10,00 voor de fraaiste haan Nederlandse rassen 
 6. € 10,00 voor de fraaiste hen Nederlandse rassen 
 7. € 10,00 voor de fraaiste haan buitenlandse rassen 
 8. € 10,00 voor de fraaiste hen buitenlandse rassen 
 

Sierduiven: 
 9. € 50,00 + oorkonde voor de fraaiste (geldbedrag a.g.d. F. Beukhof) 
 Bij minimaal 20 inzendingen per groep: 
10. € 10,00 voor de fraaiste groep Kopper-, Keurduiven-, Vorm-, Wrat- en 

Kipduivenrassen 
11. € 10,00 voor de fraaiste groep Meeuwen-, Structuur-, Trommelduiven-, 

Tuimelaar- en Hoogvliegerrassen 

 
Konijnen: 
12. € 50,00 + oorkonde voor de fraaiste (geldbedrag a.g.d. A. Schothorst) 
13. € 10,00 voor de fraaiste grote rassen 
14. € 10,00 voor de fraaiste midden rassen 
15. € 10,00 voor de fraaiste kleine rassen 
16. € 10,00 voor de fraaiste dwerg rassen 
17. € 10,00 voor de fraaiste van de jeugdklasse (JK / C-klasse) 

 
Siervogels: 
groep A = patrijzen, frankolijnen, kwartels en oorspronkelijke duiven 
groep B = alle overige siervogels 
 
18. € 50,00 + oorkonde voor de fraaiste siervogel 

 Bij 25 t/m 49 inzendingen per groep: 
19. € 25,00 voor de fraaiste (m.u.v. winnaar prijs 23 of 24) 
 Bij 15 t/m 24 inzendingen per groep: 
20. € 10,00 voor de fraaiste (m.u.v. winnaar prijs 23 of 24) 
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Watervogels: 
groep A = gedomesticeerd 
groep B = niet gedomesticeerd 
 
21. € 50,00 + oorkonde voor de fraaiste watervogel 

 Bij 25 t/m 49 inzendingen per groep: 
22. € 25,00 voor de fraaiste (m.u.v. winnaar prijs 27 of 28) 
 Bij 15 t/m 24 inzendingen per groep: 
23. € 10,00 voor de fraaiste (m.u.v. winnaar prijs 27 of 28) 
 
Voor de prijzen 1, 4, 9, 12, 18 en 21 geldt een minimum aantal van 75 
inzendigen, bij minimaal 50 inzendingen wordt het bedrag € 35,00 
De prijzen 18 en 21 worden toegekend aan het dier met het hoogste 
predikaat in een betreffende groep. Bij gelijke predikaten wint het dier in de 
groep met het hoogste aantal inzendingen. 
 

Serama’s: 
24. € 10,00 voor de fraaiste (minimaal 15 inzendingen) 
 

Jeugdleden: (minimaal 2 inzenders per diergroep) 
25. Beker voor het fraaiste konijn 
26. Beker voor het fraaiste hoen 
27. Beker voor het fraaiste dwerghoen 
28. Beker voor de fraaiste sierduif 
29. Beker voor de fraaiste siervogel 
30. Beker voor de fraaiste watervogel 
31. Bij meer dan 5 jeugdleden per diergroep wordt een beker toegevoegd 

voor de fraaiste op 1 na. 

Elk jeugdlid ontvangt tevens een rozet voor zijn/haar fraaiste 
ingezonden dier. 
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EREPRIJZEN: 
 

Rassenprijzen: (Voor ieder ras afzonderlijk) 
42.  5 t/m 10 inz. €  5,00 voor de fraaiste  
43. 11 t/m 20 inz. €  5,00 + rozet voor de fraaiste 
44.  € 3,00 voor de fraaiste op 1 na 
45. 21 t/m 30 inz. € 6,00 + rozet voor de fraaiste 
46.  € 4,00 voor de fraaiste op 1 na 
47. 31 t/m 60 inz. € 7,00 + rozet voor de fraaiste  
48.  € 5,00 voor de fraaiste op 1 na 
49.  € 3,00 voor de fraaiste op 2 na 
50. boven 60 inz. € 9,00 + rozet voor de fraaiste 
51.  € 7,00 voor de fraaiste op 1 na 
52.  € 5,00 voor de fraaiste op 2 na 
53.  € 3,00 voor de fraaiste op 3 na 

 
Konijnen jeugdklasse (C-klasse): 
Per keurmeester: 
54. min. 5 inz. €  6,00 voor de fraaiste 
 

AOC klasse: (minimaal 4 inzendingen per diergroep) 
54. € 5.00 voor de fraaiste 
 

Vrije klasse: (minimaal 4 inzendingen per diergroep) 
55. € 5,00 voor de fraaiste 

 
EPV-prijzen: 
56. Iedere keurmeester mag naar vrije keuze een prijs van € 4,00 per 

VIJFTIEN door hem gekeurde dieren toekennen. Winnaars van 
rassenprijzen komen niet in aanmerking voor deze prijs. 

 

Provinciale bondsshow Kleindier Liefhebbers Gelderland: 
Secretaris: J.H.W. Tenbergen, M. de Ruyterstraat 28, 6904 AT Zevenaar 
Tel. 06-48810161, e-mail: hans.tenbergen@live.nl. 
 
57. Plaquette voor de fraaiste per diergroep (min. 25 inzendingen) 
58. € 3,00 t.v.b. per 8 ingezonden dieren per KLN keurmeester 

 
  

mailto:hans.tenbergen@live.nl
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Collectieprijzen (minimaal 2 inzenders per diergroep):  
Elke inzender die 5 of meer dieren van één ras inzendt komt in aanmerking 
voor één van onderstaande prijzen per diergroep: 
59. € 20,00 voor de fraaiste collectie bij minimaal 480 punten 
60. € 15,00 voor de fraaiste collectie bij minimaal 470 punten 
Bij gelijk aantal punten gaan oude dieren voor jonge, vervolgens mannelijke 
voor vrouwelijke, indien dan nog gelijk, wordt er geloot. 
 
Bij 5 inzendingen per ras dingt u automatisch mee, bij meer dan 5  
inzendingen per ras dienen 5 dieren aangekruisd te worden op het 
inschrijfformulier of te worden opgegeven bij het inkooien. 

 
Verenigingscompetitieprijzen:  
Hiervoor kunnen tijdens het inkooien 20 kooinummers worden opgegeven 
op lijsten die bij het secretariaat verkrijgbaar zijn. De opgegeven dieren 
dienen van tenminste 4 verschillende inzenders te zijn welke lid zijn van de 
betreffende vereniging. Bij een minimum van 1850 punten zijn 
onderstaande prijzen te winnen, welke worden overgemaakt op de 
bankrekening van de vereniging. De EPV is uitgesloten van deelname. 
 
61. € 40,00 voor het hoogste aantal punten (min. 4 verenigingen) 
62. € 30,00 voor het hoogste aantal punten op 1 na (min. 6 verenigingen) 
63. € 20,00 voor het hoogste aantal punten op 2 na (min. 8 verenigingen) 
 

SPECIAALCLUBS: 
 
Elke speciaalclub die haar clubshow bij de Kernhemshow onderbrengt en 
hiervoor extra prijzen uitzet, ontvangt een bijdrage van € 25,00 van de EPV  
bij minimaal 50 inzendingen. 

Speciaalclubs die in 2020 hun clubshow onderbrengen zijn: 

• BKU club (Brabanters, Kraaikoppen en Ned. Uilebaarden) 

• Lakenvelder en Vorwerkhoender speciaalclub 

• Nederlandse Rocks Club 

• Rhode Island Red Club 

Speciaalclubs die in 2020 hun districtshow onderbrengen zijn: 

• Nationale Vlaamse Reuzenclub 

• Nederlandse Hoenderclub 

• Welsumerclub 

• Nederlandse Sabelpootclub 

• Leghornclub 
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Alle inzenders die lid zijn van een speciaalclub kunnen in aanmerking 
komen voor de prijzen welke door de betreffende speciaalclub worden 
uitgeloofd zoals vermeld in de FB almanak, deze is te vinden op 
www.kleindierliefhebbers.nl bij het onderdeel Tentoonstelling. 
 

EREPRIJZEN CLUBSHOW VKPV: 
 
De onderstaande ereprijzen zijn alleen te winnen door leden van de VKPV 
 
75. € 15,00 Fraaiste konijn 
76. € 10,00 Fraaiste konijn op 1 na (min. 25 inz.) 
77. € 10,00 Fraaiste konijn op 2 na (min. 50 inz.) 
78. € 10,00 Fraaiste konijn op 3 na (min. 75 inz.) 
79. € 15,00 Fraaiste hoen 
80. € 10,00 Fraaiste hoen op 1 na (min. 25 inz.) 
81. € 10,00 Fraaiste hoen op 2 na (min. 50 inz.) 
83. € 15,00 Fraaiste dwerghoen 
84. € 10,00 Fraaiste dwerghoen op 1 na (min. 25 inz.) 
85. € 10,00 Fraaiste dwerghoen op 2 na (min. 50 inz.) 
86. € 10,00 Fraaiste dwerghoen op 3 na (min. 75 inz.) 
88. € 15,00 Fraaiste sierduif 
89. € 10,00 Fraaiste sierduif op 1 na (min. 25 inz.) 
90. € 10,00 Fraaiste sierduif op 2 na (min. 50 inz.) 
91. € 15,00 Fraaiste siervogel (hoogste predicaat of grootste subgroep) 
92. € 15,00 Fraaiste watervogel (hoogste predicaat of grootste subgroep) 
93. Beker voor het fraaiste dier van een jeugdlid per diergroep 
 
Opm.:  Voor elke 25 meer inzendingen per diergroep wordt een extra prijs 

van € 10,00 beschikbaar gesteld. 
Bij minder dan 25 inzendingen in een diergroep is de prijs voor de 
fraaiste € 10,00 

 

  

http://www.kleindierliefhebbers.nl/
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BONDEN: 
 
Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN): 
Secretaris: B.T.M. Sanders, Van Galenstraat 4, 7622 XP Borne 
Tel. 074-2664735, e-mail: secretaris@kleindierliefhebbers.nl. 
 

400. Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN) stelt ereprijzen beschikbaar 
voor zowel de erkende klasse als de AOC en Vrije Klasse. Voor dieren 
in alle KLN-diergroepen wordt een KLN-prijs van € 5,00 beschikbaar 
gesteld per 20 ingeschreven dieren mits de waardering tenminste ZG 
is. Ook dieren met buitenlandse EE merken of oorspronkelijke soorten 
sier- en watervogels en oorspronkelijke duiven met ringen van Aviornis 
en de NBvV komen in aanmerking. Deze prijzen zijn volledig ter vrije 
beschikking van de keurmeester en worden bij voorkeur toegekend aan 
dieren die geen andere prijzen hebben gewonnen. 

 

Ned. Bond van Sierduivenliefhebbers-verenigingen (NBS): 
Secretaris: D.M. Meesters, Aalm. Verheggenstraat 16, 6221 TG Maastricht. 
Tel. 06-30414170, e-mail: secretaris@sierduif.nl. 
 
Provinciaal kampioenschap: 
801. NBS-Erecertificaat en € 10,00 voor de fraaiste sierduif per keurmeester  
 Min. 96 punten en bij een keuring van min. 50 kooinummers 
803. Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste doffer van de show  
804.  Bronzen eigenslag medaille voor de fraaiste duivin van de show 
805.  NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste doffer van een jeugdlid 
806. NBS-jeugdstandaard voor de fraaiste duivin van een jeugdlid 
807. K-prijs van € 7,50 voor de fraaiste op 1 na van de keurmeester 
808. R-prijs van € 4,00 per 20 kooinummers t.v.b. van de keurmeester  
 Mag niet op een dier vallen waar al een prijs aan is toegekend 
 

  

mailto:secretaris@kleindierliefhebbers.nl
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ALGEMENE TENTOONSTELLINGSBEPALINGEN 
Zie Almanak 2020 artikel 1 t/m 17 met de volgende aanvullingen: 

 
Artikel 18 
Alle Hoofdereprijzen + Ereprijzen worden alleen toegekend aan dieren die 
minimaal het predikaat ZG of 93 punten bij sierduiven behaald hebben. 
De prijzen worden niet uitbetaald tijdens de show, maar z.s.m. daarna per 
bank overgemaakt.. 

Artikel 19 
Onreine-, zieke- of van ziekte verdachte dieren worden niet gekeurd en uit 
de tentoonstellingsruimte verwijderd. 

Artikel 20 
Het bestuur is bevoegd om zonder opgaaf van reden ingeschreven dieren 
te weigeren. In dat geval zal het inschrijfformulier worden geretourneerd en 
het betaalde inschrijfgeld worden teruggestort. 

Artikel 21 
Het tentoonstellingsbestuur is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van 
enig eigendom van de inzenders en degenen die in het 
tentoonstellingsgebouw aanwezig zijn. 

Artikel 22 
Alle dieren worden gekeurd op predikaat en/of punten en wel als volgt: 
Pluimvee: U=97; F=96; ZG=93-95; G=91-92; V=90 
Konijnen: U=98-100; F=95-97,5; ZG=92-94,5; G=89-91,5; V=86-88,5 
Sierduiven: Alleen punten tussen 97 en 90. 

Artikel 23 
Ingeschreven dieren kunnen dit jaar niet tijdens de tentoonstelling te koop 
worden aangeboden. 

Artikel 24 
Inzenders van niet gedomesticeerde Sier- en Watervogels moeten de 
volledige ringnummers van hun dieren inclusief de letters NL of AO tijdens 
het inkooien op de kooikaarten noteren, daar deze dieren niet door de 
keurmeester uit de kooi genomen worden. Niet gedomesticeerde 
Watervogels kunnen op verzoek van de inzender als koppel worden 
ingekooid, zij zullen wel afzonderlijk worden beoordeeld. 

Artikel 25 
Konijnen welke in aanmerking willen komen voor de prijzen uitgeloofd in de 
jeugdklasse (C-klasse) moeten als zodanig duidelijk op het inschrijfformulier 
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worden aangegeven door in de betreffende kolom JK te vermelden. 

Artikel 26 
Op het inschrijfformulier kunnen 5 dieren van hetzelfde ras worden 
aangekruist voor deelname aan de collectieprijs. 
 

Artikel 27 
Beoordelingskaarten worden in enkelvoud boven de kooien gehangen en 
kunnen na afloop van de show door de inzenders worden meegenomen. 

Artikel 28 
In verband met de wet AVG dient u toestemming te geven dat uw naam en 
adresgegevens in de catalogus worden vermeld en eventuele foto's op onze 
website en facebook worden geplaatst. Als u daartegen bezwaar hebt kunt 
u dat op het inschrijfformulier aangeven. 
 

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN PLUIMVEE 
 
Entverklaring Pseudo-vogelpest 
Tot deze tentoonstelling mogen alleen Hoenders, Dwerghoenders, 
Serama's en Siervogels worden toegelaten van fokkers die al hun hierboven 
genoemde dieren hebben laten enten tegen Pseudo-vogelpest. Elke 
inzending Hoenders, Dwerghoenders, Serama's en Siervogels dient 
vergezeld te zijn van een kopie van de entverklaring. Deze verklaring dient 
getekend te zijn door de eigenaar en de dierenarts die de enting heeft 
verricht en dient de opgave te bevatten van het ras, het aantal dieren, hun 
gemiddelde leeftijd en de ringnummers van de betreffende dieren.  
 

VOORWAARDEN VOOR HET EXPOSEREN VAN KONIJNEN 
 
Alle ingezonden konijnen dienen te zijn ingeënt tegen RHD type 2. Elke 
inzending van konijnen dient vergezeld te zijn van een kopie van de door de 
dierenarts getekende entverklaring, waarop de oornummers van de 
ingezonden konijnen vermeld staan. 

Tot ziens op onze show 
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